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СЛУЖБЕН   ГЛАСНИК 

НА  ОПШТИНА  СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

 
 
 

Службен гласник на Општина 
Свети Николе 
 
Излегува по потреба 

23.03. 2010 година 
ден    месец    година 

Свети Николе 
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ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА 
Трезорска сметка 100000000063010 
Буџетски корисник 7630140762-630-10 

 
 
       

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе 
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина 
Свети Николе, донесе 
 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот  за усвојување на Финансов план и завршни сметки 

за 2009 година на  СОУ “Кочо Рацин” Свети Николе  
 
  Се објавува Заклучокот  за усвојување на Финансов план изавршни сметки за 
2009 година на  СОУ “Кочо Рацин”  Свети Николе  бр. 0701 – 282, што Советот на 
Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година. 
                                  
Бр. 0801-281                        Градоначалник, 
23.03. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                   Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 23.03. 2010 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година на 

  СОУ “Кочо Рацин” Свети Николе  
 

1. Се усвојува Финансовиот план и завршните сметки за 2009 година на  
Средното општинско училиште “Кочо Рацин” Свети Николе.  
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
 
Бр.0701 - 282             Претседател, 
23.03. 2010 година              на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе      Васко Пашовски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе 
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина 
Свети Николе, донесе 
 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Заклучокот  за усвојување на Финансов план и завршни сметки 
за 2009 година на  ООУ “Кирил И Методиј” Свети Николе  

 
 
  Се објавува Заклучокот  за усвојување на Финансов план изавршни сметки за 
2009 година на  ООУ “Кирил и Методиј”  Свети Николе  бр. 0701 – 283, што Советот на 
Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година. 
                          

           
Бр. 0801-281/2               Градоначалник, 
23.03. 2010 год.                                на Општина Свети Николе 
Свети Николе              Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 23.03. 2010 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година на  ООУ 

“Кирил и Методиј” Свети Николе  
 

1. Се усвојува Финансовиот план и завршните сметки за 2009 година на  
Основното општинско училиште “Кирил и Методиј” Свети Николе.  
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 283      Претседател, 
23.03. 2010 година               на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе           Васко Пашовски с.р. 
         
  
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе 
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина 
Свети Николе, донесе 

 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот  за усвојување на Финансов план и завршни 

сметки за 2009 година на  ООУ “Гоце Делчев” Свети Николе  
 
  Се објавува Заклучокот  за усвојување на Финансов план изавршни сметки за 
2009 година на  ООУ “Гоце Делчев”  Свети Николе  бр. 0701 – 284, што Советот на 
Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година. 
                          

             
Бр. 0801-281/3              Градоначалник, 
23.03. 2010 год.                           на Општина Свети Николе 
Свети Николе             Роберт Ѓоргиев с.р. 
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 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 23.03. 2010 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година на ООУ  

“Гоце Делчев” Општина Свети Николе 
 

1. Се усвојува Финансов план и завршни сметки за 2009 година на ООУ “Гоце 
Делчев” Општина Свети Николе. 
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
 
Бр.0701 - 284               Претседател, 
23.03. 2010 година              на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе      Васко Пашовски с.р. 
                
  
       

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе 
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина 
Свети Николе, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Заклучокот  за усвојување на Финансов план и завршни 
сметки за 2009 година на  ООУ “Даме Груев” 

с. Ерџелија -  Свети Николе  
 
  Се објавува Заклучокот  за усвојување на Финансов план изавршни сметки за 
2009 година на  ООУ “Даме Груев” с. Ерџелија - Свети Николе  бр. 0701 – 285, што 
Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 
година. 
                          

            
Бр. 0801-281/4                      Градоначалник, 
23.03. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                      Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 23.03. 2010 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година на  ООУ “Даме 

Груев” с. Ерџелија Општина Свети Николе  
 

1. Се усвојува Финансовиот план и завршните сметки за 2009 година на  
Основното општинско училиште “Даме Груев” с. Ерџелија Општина Свети Николе.  
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
 
Бр.0701 - 285           Претседател, 
23.03. 2010 година                   на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе      Васко Пашовски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе 
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина 
Свети Николе, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Заклучокот  за усвојување на Финансов план и завршни 
сметки за 2009 година на  ОУ Дом на култура “Крсте Мисирков”  -  Свети Николе  

 
  Се објавува Заклучокот  за усвојување на Финансов план изавршни сметки за 
2009 година на  ОУ Дом на култура “Крсте Мисирков”  -  Свети Николе  бр. 0701 – 286, 
што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.03. 
2010 година. 
                                     

 
Бр. 0801-281/5                         Градоначалник, 
23.03. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                      Роберт Ѓоргиев с.р. 
                         
 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 23.03. 2010 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година на  

Општинската установа Дом на култура “Крсте Мисирков”  
 Општина Свети Николе  

 
1. Се усвојува Финансовиот план и завршните сметки за 2009 година на  

Општинската установа Дом на култура “Крсте Мисирков”  Општина Свети Николе  
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 286          Претседател, 
23.03. 2010 година                 на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе      Васко Пашовски с.р. 
         
  
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе 
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина 
Свети Николе, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот  за усвојување на Финансов план и завршни 
сметки за 2009 година на  Општинската установа Народен Музеј  Свети Николе  

 
 
  Се објавува Заклучокот  за усвојување на Финансов план изавршни сметки за 
2009 година на Општинската установа Народен Музеј Свети Николе  бр. 0701 – 287, 
што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.03. 
2010 година. 
                                    
Бр. 0801-281/6                    Градоначалник, 
23.03. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                   Роберт Ѓоргиев с.р. 
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 Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 23.03. 2010 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година на  

Општинската установа Народен музеј  
 Општина Свети Николе  

 
1. Се усвојува Финансовиот план и завршните сметки за 2009 година на  

Општинската установа Народен музеј  Општина Свети Николе  
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 287      Претседател, 
23.03. 2010 година                   на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе              Васко Пашовски с.р. 
        
 
       

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе 
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина 
Свети Николе, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот  за усвојување на Финансов план и завршни 
сметки за 2009 година на  Општинската установа за деца – Детска градинка 

“Рахилка Гонева”  Општина Свети Николе 
 
  Се објавува Заклучокот  за усвојување на Финансов план изавршни сметки за 
2009 година на Општинската установа за деца – Детска градинка “Рахилка Гонева”   
Општина Свети Николе  бр. 0701 – 288, што Советот на Општина Свети Николе го 
донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година. 
                          

           
Бр. 0801-281/7                       Градоначалник, 
23.03. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                    Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 23.03. 2010 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година на  
Општинската установа за деца – Детска градинка “Рахилка Гонева”  

 Општина Свети Николе  
 

1. Се усвојува  Финансовиот план и завршните сметки за 2009 година на  
Општинската установа за деца – Детска градинка “Рахилка Гонева”  Општина Свети 
Николе.  
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 288       Претседател, 
23.03. 2010 година                на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                      Васко Пашовски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе 
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина 
Свети Николе, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Заклучокот  за усвојување на Финансов план и завршни 
сметки за 2009 година на  ЈКП “Комуналец” 

 Општина Свети Николе  
 
  Се објавува Заклучокот  за усвојување на Финансов план изавршни сметки за 
2009 година на ЈКП “Комуналец”   Општина Свети Николе  бр. 0701 – 289, што Советот 
на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година. 
                          

            
Бр. 0801-281/8               Градоначалник, 
23.03. 2010 год.                                 на Општина Свети Николе 
Свети Николе              Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 23.03. 2010 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година за ЈКП 

“Комуналец” Општина Свети Николе 
 

1. Се усвојува  Финансовиот план и завршните сметки за 2009 година за   ЈКП 
“Комуналец” Општина Свети Николе. 
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 289      Претседател, 
23.03. 2010 година                    на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе              Васко Пашовски с.р. 
         
        
  

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе 
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина 
Свети Николе, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Заклучокот  за усвојување на Финансов план и завршни 
сметки за 2009 година на  ЈКП “Единство” 

 Општина Свети Николе  
 
  Се објавува Заклучокот  за усвојување на Финансов план изавршни сметки за 
2009 година на ЈКП “Единство”   Општина Свети Николе  бр. 0701 – 290, што Советот на 
Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година. 
                          

            
Бр. 0801-281/9                    Градоначалник, 
23.03. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                  Роберт Ѓоргиев с.р. 
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 Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 23.03. 2010 година донесе 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година за ЈКП 

“Единство” Општина Свети Николе 
 

 
1. Се усвојува  Финансовиот план и завршните сметки за 2009 година за   ЈКП 

“Единство” Општина Свети Николе. 
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 290                 Претседател, 
23.03. 2010 година                           на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                        Васко Пашовски с.р. 
         
 
       

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе 
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина 
Свети Николе, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Заклучокот  за усвојување на Финансов план и завршни 
сметки за 2009 година на  ЈП “Пазари” 

 Општина Свети Николе  
 
  Се објавува Заклучокот  за усвојување на Финансов план изавршни сметки за 
2009 година на ЈП “Пазари”   Општина Свети Николе  бр. 0701 – 291, што Советот на 
Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година. 
                          

            
Бр. 0801-281/10                    Градоначалник, 
23.03. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                    Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 23.03. 2010 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година за ЈП “Пазари” 

Општина Свети Николе 
 
 

1. Се усвојува  Финансовиот план и завршните сметки за 2009 година за   ЈП 
“Пазари” Општина Свети Николе. 
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 291           Претседател, 
23.03. 2010 година                 на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе      Васко Пашовски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе 
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина 
Свети Николе, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Заклучокот  за усвојување на Финансов план и завршни 
сметки за 2009 година на  ЈП “Погребални услуги” 

 Општина Свети Николе 
 
  Се објавува Заклучокот  за усвојување на Финансов план изавршни сметки за 
2009 година на ЈП “Погребални услуги”   Општина Свети Николе  бр. 0701 – 292, што 
Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 
година. 
                                     

 
Бр. 0801-281/11                       Градоначалник, 
23.03. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                      Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 23.03. 2010 година донесе 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
за усвојување на Финансов план и завршни сметки за 2009 година за ЈП 

“Погребални услуги” Општина Свети Николе 
 

1. Се усвојува  Финансовиот план и завршните сметки за 2009 година за   ЈП 
“Погребални услуги” Општина Свети Николе. 
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
Бр.0701 - 292                 Претседател, 
23.03. 2010 година              на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе            Васко Пашовски с.р. 
      
      
 
       

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе 
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина 
Свети Николе, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување Завршната сметка 
на  Општина Свети Николе за 2009 година 

 
  Се објавува Завршната сметка на Општина Свети Николе за 2009 година бр. 
0701 – 293, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на 
ден 23.03. 2010 година. 
                          

            
 

Бр. 0801-281/12              Градоначалник, 
23.03. 2010 год.                              на Општина Свети Николе 
Свети Николе              Роберт Ѓоргиев с.р. 
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 Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на Р.М.”бр.5/2002), Советот на ЕЛС  Свети Николе на седницата 
одржана на ден  23. 03.  2010 година, донесе 
 

ЗАВРШНА СМЕТКА 
НА БУЏЕТОТ НА ЕЛС СЕТИ НИКОЛЕ 

ЗА  2009 ГОДИНА 
 

Член 1 
 

Завршната сметка на Буџетот на единицата на локалната самоуправа за 2009 
година се состои од:   

 
 

Планирани  Реализирани 
 
 

         - Вкупно приходи                  263.846.890     денари             242.324.878 денари   
 
 
Даночни приходи   28.438.000 денари             26.359.850 денари 
Неданочни приходи   4.848.000 денари                   5.100.408 денари 
Капитални приходи                  9.610.600 денари                 15.795.039 денари 
Трансфери     56.266.608 денари 49.056.709 денари 
Наменски дотации  131.980.839 денари               129.491.815 денари 
Приходи од 
самофинансирачки  
активности 

 
19.286.514 денари 

 
16.504.728 денари 

Донации                 7.416.329  денари 16.329 денари 
Пренесено салдо од 
2007 година 

7.849.036 денари  

Трансфери-
краткорочни позајмици 

6.000.000 денари  

 
 
 
-Вкупно расходи                 263.846.890     денари              242.324.878 денари 
 
 
Утврдени намени 263.096.890   денари            241.810.985 денари 
Резерви                   750.000   денари 513.893 денари 
         
 
-Салдо на 31-12-2009                                                        5.495.380,00  денари 
 
 

Член 2 
 
 Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот 
буџет  за 2009 во износ од  2.301.082.00 денари се пренесува како приход на основниот 
буџет на ЕЛС Свети Николе  за 2010 година.  
  

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на 
наменски дотации за 2009 во износ од 2.695.360,00  денари се пренесува како приход 
на буџетот на наменски дотации на  ЕЛС Свети Николе  за 2010 година.  
 Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на 
самофинансирачки активности за 2009 во износ од  498.938,00 денари се пренесува 
како приход на буџетот на самофинансирачки активности на  ЕЛС Свети Николе  за 
2010 година. 
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                 Член 3 
 Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните 
и извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и 
расходи на Завршната сметка на Буџетот на единицата на локалната самоуправа 
Свети Николе   за 2009 година  и тоа 

Член 4 
 Во Посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на единицата на локалната 
самоуправа Свети Николе   за 2009 година се прикажуваат расходите по програми, 
подпрограми, по сметки и ставки. 

 
Член 5 

 Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на единицата на локалната 
самоуправа Свети Николе за 2009 година се објавува во Службениот гласник на 
единицата на локалната самоуправа  Свети Николе.  
 
 

 
Бр.0701 - 293             Претседател, 
23.03. 2010 година                   на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                Васко Пашовски с.р. 
       

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе 
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина 
Свети Николе, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Годишниот извештај  

на  Општина Свети Николе за 2009 година 
 
  Се објавува Годишниот извештај на Општина Свети Николе за 2009 година бр. 
0701 – 316, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на 
ден 23.03. 2010 година. 
                          

          
 

Бр. 0801-281/13               Градоначалник, 
23.03. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе               Роберт Ѓоргиев с.р. 
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
         
    

Општина  Свети Николе  во текот на 2009 година има реализација  на Буџетот 
во вкупен износ од  242.324.878,00 денари  или  изразено во процент изнесува 91,85 
%., споредено план со реализација.Прикажано тоа  процентуално во соодветен сооднос 
по соодветните компоненти кои ги содржи самиот буџет  а прикажано  графички  
изгледа како во прилогот кој што следи 

Реализиран буџет за 2009 година по соодветни 
компоненти

Основен буџет

Наменски дотации

самофинансирачки
активности
донации

 

Основниот буџет во погоре прикажан графикон има зафакање во процет од 
39,47%.Најголем дел од општинскиот Буџет зафакаат наменските дотации кои изразени 
процентуално изнесуваат 53,43%. На  самофинансирачките активности отпагаат   6,81 
% кои се занемарливи но во исто време и доволни за задоволување на реализација на 
определени активности на самите буџетски корисници.општина Свети Николе во текот 
на 2009 година речиси нема реализација на донации кои доагаат од странски донатори 
и единствени средства кои ги имаат обезбедено нашите буџетски корисници се 
средства кои се исказани во Државниот Буџет на  Република Македонија. 

Графички преставен Буџетот на општина Свети Николе за 2009 година би 
изгледал како на графиконот што следи:  

Предвиден буџет за 2009 година

Основен буџет

Наменски дотации

самофинансирачки
активности
донации
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Прикажано  во табеларен приказ споредено планирано со реализирано изгледа 
како на прикажаниот графикон: 
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Предвиден буџет за 2009
година

Реализиран буџет за 2009
година по соодветни
компоненти

 

Според прикажаните графикони може да се констатира дека општина Свети 
Николе  со сите измени и дополнувања кои ги имаше во текот на годината има реално 
планирање на приходите и расходите. Реализацијата на програмите се одвива по 
соодветните програми и реализацијата на најголемите  програми кои се однесуваат на 
капиталното зголемување на инвестиции се рализараа во тековната година. Има 
определени отстапување по програмите но тоа се должи пред се на промента на курсот 
на политиката и промената на приоритетите на локалната власт. Во делот кој што 
следи ке се обидеме да ви ги предстваиме изворните приходи на општината а тоа 
прикажано во бројки и графикони би изгледало вака 

конто Опис на приход Планирано реализирано 
711 
 

Данок од доход, добивка и капитални 
добивки 
 

1.260.000    
 

1.236.113    
 

713 
 

Даноци на имот 
 

13.850.000    
 

11.651.726    
 

717 
 

Даноци на специфични услуги 
 

13.128.000    
 

13.351.421    
 

722 
 

Такси и надоместоци 
 

600.000    
 

491.009    
 

723 
 

Административни такси и надоместоци 
 

1.850.000    
 

1.797.660    
 

724 
 

Други Владини услуги 
 

290.000    
 

203.116    
 

725 
 

Други неданочни приходи 
 

2.108.000    
 

2.608.623    
 

731 
 

Продажба на капитални средства 
 

16.091.160 
 

14.359.519 
 

733 
 

Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања 
 

725.600 
 

1.435.520 
 

741 
 

Трансфери од други нивоа на власт  
 

57.522.529    
 

49.056.709    
 

751 
 

Краткорочни позајмици во земјата 
 

6.000.000  

 Вкупно: 113.625.289    
 

96.312.006    
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I. Приходи на Општината 

Остварувањето на приходите на Буџетот на општина Свети Николе за 2009 
година е во износ од  242.324.878,00 денари или 91.84%од планираното. 

Основниот Буџет е остварен во износ од 96.312.006,00 денари или 91,58% од 
планираниот. 

Во структурата на остварените приходи остварување по основни категории е 
следното: 

- Даночни приходи се остварени во износ од 26.359.850,00 денари или со 
92,69% од планираното, затоа што на крајот на годината дојдени се финансиски 
средства  по пат на присилна наплата од данок на промет. 

- Неданочни приходи се остварени во износ од 5.100.408,00 денари или со 
105%од планираното. 

Трансферите се остварени во износ од 49.056.709,00 денари или со 87,18% од 
планираното. 

Наменските средства се  остварени во износ од 129.491.815,00 денари или 
98,11%. 

Приходите од самофинансирачките активности се остварени во износ од 
16.504.728,00 денари или  со 85,57%од планираното. 

II.  Расходи на Општината 

 Реализираните расходи на вкупниот буџет се во износ од 236.829.498,00 денари 
или со 89,76% од планираното. 

            Реализираните расходи на основниот  буџет се во износ од 84.010.924,00 

 денари или со 79,88% од планираното. 

            Расходите од наменските дотации се реализирани во износ од 126.796.455,00 
денари или 96.07% од планираното. 

            Расходите од самофинансирачките активности  се реализирани во износ од 
16.005.790,00 денари или 82,98% од планираното.       

             Во програмата А0- Совет се реализирани средства за исплата на надоместоци за 
советниците,патни трошоци и трошоци за телефон во износ од 1.932.106,00 денари или 
90% од планираното.Од тековните резерви имаат реализирано 151.630,00 денари . 

 Во програмата Д0- Градоначалник се реализирани расходи во износ од 2.688.699, 
00 денари или 89,53 % од планираното за тековно оперативно функционирање на 
општината, плати и надоместоци, стоки и услуги, еднократна парична помош, покривање 
на трошоци за  културни манифестации и репрезентации за домашни и странски гости.Од 
овие  горе наведени трошоци   од тековната резерва се потрошени средства  во износ од 
362.263,00 денари како средства за исплата на опремнина при одење во пензија и 
надоместок за исплата при починат член од потесното семејство а другиот дел во износ 
од 451.000,00 денари отпага на исплата за луѓе кои боледуваат од потешки заболувања 
кои се поткрепени со решенија врз основа на предлог на комисијата која ги има 
предложено до Градоначалникот. 
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 Во програмата Е0- општинска администрација се реализирани расходи во износ 
од 27.376.235,00 денари  или 95,19%. 

 Расходите се однесуваат за тековно-оперативни расходи за плати и надоместоци 
на вработените, патни расходи,комунални услуги,материјали за специјална намена, 
поправки и тековно одржување, договорни услуги и тековно оперативни расходи кои се 
неопходни за  функционирање на општината. 

 Во програмата ЕА- општинска администрација(капитални  трошоци на општината) 
се реализирани расходи во износ од  2.776.676,00 денари  или 91,63%. 

 Во програмата за капитални трошоци опшици за исплата на автомобилот на 
општината во износ 994.422,00 денари како и за изградба и реконструкција  на 
општинската зграда како и набавка  на пикап возило за потребите на јавното комунално 
претпријатие и други помошни возила за одржување на хигиената на  општина Свети 
Николе. 

 Во програмата Г1- Подршка на локален економски развој се реализирани расходи 
во износ од  876.264,00 денари  или  58,80%. 

 Реализацијата на оваа програма  не е спроведена комплетно затоа што општина 
Свети Николе досегашните активности за равој на општината се прекинати од причина 
што општина Свети Николе од Брегалничкиот регион е префрлена во Вардарскиот 
регион. 

 Во програмата Ј2-  одведување ипрочистување на отпадни води се реализирани 
расходи во износ од  6.183.544,00 денари  или 91,63%. 

 Средствата се за изградба на фекална канализација за  с. Амзибегово преку 
Министерството за транспорт и врски. 

 Во програмата Ј3-  Јавно осветлување се реализирани расходи во износ од  
5.641.218,00 денари  или 94,95%. 

Во оваа  програма се искажани трошоците за улучно осветлување и износот е 
поголем од претходните години затоа што   има  наплатено средтсва  преку судски 
решенија како заостанат долг. Другиот износ кој изнесува 700.000,00 денари се однесува 
е за замена на стари и дотраени апарати за уличното осветлување. 

 Во програмата Ј4-  Јавна чистота- реализацијата  на програмата изнесува 
9.356.538,00 денари или истото изразено во процент изнесува 89,22%. 

 Во самата програма е посветено внимание за реализација на политиката за 
почиста и поздрава околина и како и со заедничкиот проект на Владата се ангажирани 
поголем на невработени лица кои со Одлука на Советот на Општина Свети Николе се 
исплаќани од оваа програма. Во оваа програма се изразени и средствата кои општина 
Свети Николе ги трансферираше до комуналното претпријатие како акции и капитал за  
одстранување на проблемите во работењето на комуналното претпријатие. Во оваа 
програма не се искажани средствата кои ги има исплатено општината во износ од 
4.343.200,00 денари за надомест на ангажираните лица преку агенцијата за 
вработување.Самите се средства се искажани во посебна сметка.   

Во програмата Ј6-  одржување на локални патишта и улици - реализацијата  на 
програмата изнесува 1.250.250,00 денари или истото изразено во процент изнесува 
80,64%. 

Средствата се искористени за одржување на локалните патишта и улици. 
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Во програмата Ј7-  одржување на паркови и зеленила - реализацијата  на 
програмата изнесува 807.300,00 денари или истото изразено во процент изнесува 
84,26%. 

Средствата се искористени за одржување на паркови и зеленила 

Во програмата ЈГ-  Изградба на системи за водоснабување - реализацијата  на 
програмата изнесува 21.971.913,00 денари или истото изразено во процент изнесува 
83,08%. 

Средствата се искористени за изградба на системи за водоснабдување поточно 
за изградба на системот за водоснабдување во „Дивјак” 

Во програмата ЈД-  Изградба и реконструкција на локални патишта и улуци - 
реализацијата  на програмата изнесува 7.648.039,00 денари или истото изразено во 
процент изнесува 80,52%.Средставата од оваа програма се искористени за изградба на 
улици кои беа опфатени во програмата за Комунални дејности. Во ова програма 
изградени следните улици Ќикевачка,Улов Палме кои се завршени како и реконструкција 
на  тротоари на Карпошева, Велко Влаховиќ(од Кантонче до Младинска). Во оваа 
програма има санација локални дупки низ градот и санација на локалниот пат  до с. 
Ерџелија. 

Во програмата ЈЕ-  Изградба на простор за паркирање - реализацијата  на 
програмата изнесува 218.922,00 денари или истото изразено во процент изнесува 
68,41%. 

Во програмата ЈИ-  Изградба на системи за одведување и пречистување на 
отпадни води - реализацијата  на програмата изнесува 1.000.000,00 денари или истото 
изразено во процент изнесува 88,27%. 

Оваа се однесува на исплата на дел кој е предвиден во проектот „Рудина”. 

Во програмата К2-  Музичка и сценска уметничка дејност - реализацијата  на 
програмата изнесува 333.423,00 денари или истото изразено во процент изнесува 
77,49%. 

Овие средтвата се само дел од средствата кои се за подршка на културните 
манифестации  

Во програмата Н1-  Основно образование - реализацијата  на програмата 
изнесува 101.333,00 денари или истото изразено во процент изнесува 7,72%.на локално 
ниво.Мораме да напоменеме дека  реализацијата е мала затоа што основното училиште 
„Кирил и Методиј” има добиено донација од 1.222.400,00 денари   од донаторот 
Кралството Норвешка..Средствата се минимални затоа што делот кој се  однесува на 
реконструкција е искористен од наменските дотации во текот на 2009 година.  

 

Бр.0701 - 316                 Претседател, 

23.03. 2010 година              на Совет на Општина Свети Николе 

Свети Николе            Васко Пашовски с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе 
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина 
Свети Николе, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на  Одлуката  за утврдување на  нацрт    Детален  
урбанистички  план  ДУП за дел од  У.Е.1  Плански опфат меѓу  ул.” Вељко  

Влаховиќ “, ул.”Ленинова “  и  ул.” Вера  Циривири”  Свети  Николе 2009-2014 
година 

 
  Се објавува Одлуката  за утврдување на  нацрт    Детален  урбанистички  план  
ДУП за дел од  У.Е.1  Плански опфат меѓу  ул.” Вељко  Влаховиќ “, ул.”Ленинова “  и  
ул.” Вера  Циривири”  Свети  Николе 2009-2014 година бр. 0701 – 317, што Советот на 
Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година. 
                          

            
Бр. 0801-281/14                       Градоначалник, 
23.03. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 

Врз  основа  на  член  24  од  Законот  за  просторно  и  урбанистичко  
планирање (“Службен  весник  на  Република  Македонија “ бр.51/05,бр.137/07 и 
бр.91/09), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  одржана   на  ден  
23.03. 2010  година   донесе  

 
О Д Л У К А 

за утврдување на  нацрт    Детален  урбанистички  план  ДУП за дел од  
У.Е.1  Плански опфат меѓу  ул.” Вељко  Влаховиќ “, ул.”Ленинова “  и  ул.” Вера  

Циривири”  Свети  Николе 2009-2014 година. 
 
 

                                                      Член 1 
Со  оваа  Одлука  Советот  на  Општина  Свети  Николе  го  утврдува  нацртот  

на  Деталниот  урбанистички  план  ДУП за дел од  У.Е.1  Плански опфат меѓу  ул.” 
Вељко  Влаховиќ “, ул.”Ленинова “  и  ул.” Вера  Циривири”  Свети  Николе 2009-2014 
година. По  утврдувањето  на  Нацртот  на  Деталниот  урбанистички  план  ќе  се  
спроведе  Јавна  презентација  и  Јавна  анкета. 

                                                      Член 2 
Јавната  презентација и Јавната  анкета  ќе  се  спроведе  со  излагање  на  

планот  во  просториите  на  Општината.Времето  на  изложување на планот и 
спроведување  на  Јавната  презентација  и  Јавната  анкета  е  10  работни  дена  и  ќе  
биде  објавено  со  соопштение  во  јавните  гласила. 

                                                      Член 3 
По  спроведената  Јавна  презентација  и  Јавна  анкета  се  изготвува  Извештај  

за  прифатените  и  неприфатените  забелешки од  страна  на  стручна  комисија  
формирана  од  Градоначалникот. 

                                                      Член 4 
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето  , а ќе  се  објави  

во  Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе. 
 

Бр.0701 - 317             Претседател, 
23.03. 2010 година                   на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                Васко Пашовски с.р. 
              
         
       

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе 
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(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина 
Свети Николе, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на  Одлуката  за утврдување на   нацрт    Детален 

урбанистички  план  ДУП за дел од  У.Е.1  Плански опфат меѓу  ул.” Маршал  Тито 
“, ул.”100 “ граница  на  К.П.10735   и  пристапна  улица  Свети  Николе 2009-2014 

година  
 

 Се објавува Одлуката  за утврдување на   нацрт    Детален урбанистички  план  
ДУП за дел од  У.Е.1  Плански опфат меѓу  ул.” Маршал  Тито “, ул.”100 “ граница  на  
К.П.10735   и  пристапна  улица  Свети  Николе 2009-2014 година  бр. 0701 – 318, што 
Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 
година.                          

        
Бр. 0801-281/15                    Градоначалник, 
23.03. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                   Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 

Врз  основа  на  член  24  од  Законот  за  просторно  и  урбанистичко  
планирање (“Службен  весник  на  Република  Македонија “ бр.51/05,бр.137/07 и 
бр.91/09), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  одржана   на  ден 
23.03. 2010  година   донесе 

 
О Д Л У К А 

за утврдување на   нацрт    Детален урбанистички  план  ДУП за дел од  
У.Е.1  Плански опфат меѓу  ул.” Маршал  Тито “, ул.”100 “ граница  на  К.П.10735   и  

пристапна  улица  Свети  Николе 2009-2014 година  
 

                                                      Член 1 
Со  оваа  Одлука  Советот  на  Општина  Свети  Николе  го  утврдува  нацртот  

на  Деталниот  урбанистички  план  ДУП за дел од  У.Е.1  Плански опфат меѓу  ул.” 
Маршал  Тито “, ул.”100 “ граница  на  К.П.10735   и  пристапна  улица  Свети  Николе 
2009-2014 година. По  утврдувањето  на  Нацртот  на  Деталниот  урбанистички  план  
ќе  се  спроведе  Јавна  презентација  и  Јавна  анкета. 

                                                      Член 2 
Јавната  презентација и Јавната  анкета  ќе  се  спроведе  со  излагање  на  

планот  во  просториите  на  Општината.Времето  на  изложување на планот и 
спроведување  на  Јавната  презентација  и  Јавната  анкета  е  10  работни  дена  и  ќе  
биде  објавено  со  соопштение  во  јавните  гласила. 

                                                      Член 3 
По  спроведената  Јавна  презентација  и  Јавна  анкета  се  изготвува  Извештај  

за  прифатените  и  неприфатените  забелешки од  страна  на  стручна  комисија  
формирана  од  Градоначалникот. 

                                                      Член 4 
Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето  , а ќе  се  објави  

во  Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе. 
 
 

Бр.0701 - 318      Претседател, 
23.03. 2010 година            на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе              Васко Пашовски с.р. 
       

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе 
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина 
Свети Николе, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на  Одлуката за  измена  и  дополнување  на  Одлуката  за 
пристапување  кон  изработка  и  донесување  на  Урбанистички  план  вон  
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населено  место м.в. „Горни  ливади” за КП бр. 6294  КО Свети  Николе бр. 0701-
100  од 29.01.2010 година  со  пристапување  кон  изработка  и  донесување на  

Локална   урбанистичка планска   документација   м.в. “Горни  ливади “   за  КП бр. 
6294    КО  Свети  Николе , Општина  Свети  Николе 

 Се објавува Одлуката  за  измена  и  дополнување  на  Одлуката  за 
пристапување  кон  изработка  и  донесување  на  Урбанистички  план  вон  населено  
место м.в. „Горни  ливади” за КП бр. 6294  КО Свети  Николе бр. 0701-100  од 
29.01.2010 година  со  пристапување  кон  изработка  и  донесување на  Локална   
урбанистичка планска   документација   м.в. “Горни  ливади “   за  КП бр. 6294    КО  
Свети  Николе , Општина  Свети  Николе бр. 0701 – 319, што Советот на Општина 
Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година. 

                                 
Бр. 0801-281/16                       Градоначалник, 
23.03. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                       Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          

 
Врз  основа  на  член  7  став 1 точка 2 алинеја 4 и член 13   од  Законот  за  

просторно  и  урбанистичко  планирање (“Службен  весник  на  Република  Македонија “ 
бр.51/05,бр.137/07 и бр.91/09), Советот  на  Општина  Свети  Николе   на  седницата  
одржана   на  ден  23.03.2010  година   донесе  

 О Д Л У К А 

за  измена  и  дополнување  на  Одлуката  за пристапување  кон  изработка  и  
донесување  на  Урбанистички  план  вон  населено  место м.в. „Горни  ливади” за 

КП бр. 6294  КО Свети  Николе бр. 0701-100  од 29.01.2010 година  со  
пристапување  кон  изработка  и  донесување на  Локална   урбанистичка планска   

документација   м.в. “Горни  ливади “   за  КП бр. 6294    КО  Свети  Николе , 
Општина  Свети  Николе 

                                                                         Член 1 

Се  отпочнува  постапка  за  изработка  на  Локална  урбанистичка  планска  
документација  за  КП  бр. 6294  м.в.  Горни  Ливади , КО  Свети  Николе ,Општина  
Свети  Николе  за  изградба  на  фотоволтаичен  систем  за  производство  на  
електрична  енергија. 

                                                             Член 2 

Оваа  Одлука  влегува  во  сила  со  денот  на  донесувањето, а  ќе  се  објави  
во  “Службен  гласник  на  Општина  Свети  Николе”. 

Бр.0701 - 319              Претседател, 
23.03. 2010 година              на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                      Васко Пашовски с. 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе 
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина 
Свети Николе, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на  Одлуката за учество на Општина Свети Николе за реализација 
на проекти  за развој на плански регион 
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 Се објавува Одлуката  за учество на Општина Свети Николе за реализација на 
проекти за развој на плански регион бр. 0701 – 320, што Советот на Општина Свети 
Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година.                          

Бр. 0801-281/17                       Градоначалник, 
23.03. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                      Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 

Врз основа на член 36 став 1 т. 15 од Законот за локална самоуправа (Службен 
Весник на Р.Македонија бр.05/02) и член 6 од Програмата за рамномерен регионален 
развој во 2010 година донесена од Владата на Република Македонија (,, Сл.весник на 
РМ,, бр.8/2010), Советот на  Општина Свети Николе на седница одржана на ден 23.03. 
2010 година ја донесе следната: 

ОДЛУКА 

за учество на Општина Свети Николе за реализација на проекти 

 за развој на плански регион 

Член 1 

 Советот на Општина Свети Николе дава согласност за учество на Општина 
Свети Николе во  Програмата за рамномерен регионален развој во 2010 година- 
Проекти за развој на плански региони за реализација на проектот„ Промоција на 
Вардарскиот регион како атрактивна бизнис дестинација со акцент на промоција на 
стопанските зони во Вардарскиот плански регион” 

Член 2  

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  
во,,Службен гласник на Општина Свети Николе”. 

                                             
Бр.0701 - 320         Претседател, 
23.03. 2010 година                   на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе              Васко Пашовски с.р. 

 
 

                                                                  
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 

(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе 
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина 
Свети Николе, донесе 

 
 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на  Одлуката за за сопствено учество на Општина Свети Николе во 
проект за изработка на Физибилити студија 

 
                Се објавува Одлуката за сопствено учество на Општина Свети Николе во 
проект за изработка на Физибилити студија  бр. 0701 – 321, што Советот на Општина 
Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 23.03. 2010 година. 
                          

            
Бр. 0801-281/18               Градоначалник, 
23.03. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                        Роберт Ѓоргиев с.р. 
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 Врз основа на член 36 став1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 23. 03.2010 година донесе: 
 

ОДЛУКА 
за сопствено учество на Општина Свети Николе во проект за 

изработка на Физибилити студија 
 

Член 1 
          Со оваа Одлука се обезбедуваат средства за учество на Општина Свети Николе 
во јавен повик за прибирање на предлог-проекти за развој на подрачја со специфични 
развојни потреби и развој на селата, објавен од Бирото за Регионален развој 
         Средствата ќе бидат наменети за изработка на Физибилити студија за изградба на 
Систем за одведување и прочистување на отпадни води за селата Мустафино, 
Ерџелија, Горно Црнилиште, Долно Црнилиште, Амзибегово, Пеширово, Кадрифаково и 
индустриската зона Овче Поле.  
  

Член 2 
         Средствата се обезбедуваат во висина од 50% од вредноста на предлог-проектот, 
или 401.050,00 денари, согласно обврската од јавниот повик за обезбедување на 
кофинансирање. 
 

Член 3 
         Средствата за оваа намена ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Свети Николе 
за економски развој. 
 

Член 4 
         Оваа Одлука стапува на сила со денот на донесување и истата ќе биде објавена 
во Службен гласник на Општина Свети Николе. 
 
Бр. 0701 -321                                                    Претседател, 
23.03. 2010 година                на Советот на Општина Свети Николе 
 Свети Николе                        Васко Пашовски с.р.    
 
       

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе 
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина 
Свети Николе, донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Заклучокот за усвојување на Правилник за изменување и 

дополнување на Правилникот за организација и систематизација на работата на 
Јавната општинска установа за деца Детска градинка “Рахилка Гонева”  

Свети Николе 
 
                Се објавува Заклучокот за усвојување на Правилник за изменување и 
дополнување на Правилникот за организација и систематизација на работата на 
Јавната општинска установа за деца Детска градинка “Рахилка Гонева” Свети Николе 
бр. 0701 – 322, што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана 
на ден 23.03. 2010 година. 
                                    
Бр. 0801-281/19               Градоначалник, 
23.03. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                      Роберт Ѓоргиев с.р. 
                          
 
 Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата 
одржана на ден 23.03. 2010 година донесе 
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

за усвојување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за 
организација и систематизација на работата на Јавната општинска установа за 

деца Детска градинка “Рахилка Гонева” Свети Николе 
 
 

1. Се усвојува Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за 
организација и систематизација на работата на Јавната општинска установа за деца 
Детска градинка “Рахилка Гонева: Свети Николе. 
 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
 
Бр.0701 - 322              Претседател, 
23.03. 2010 година              на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Васко Пашовски с.р. 
         
        

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе 
(“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06),  Градоначалникот на Општина 
Свети Николе, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлуката  за набавка на градежна машина ровокопач и даска за 
чистење на снег 

 
 
                Се објавува Одлуката  за набавка на градежна машина ровокопач и даска за 
чистење на снег  бр. 0701 – 323, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на 
седницата одржана на ден 23.03. 2010 година. 
                                    

 
Бр. 0801-281/20                    Градоначалник, 
23.03. 2010 год.                            на Општина Свети Николе 
Свети Николе                     Роберт Ѓоргиев с.р. 
                      
   

Врз основа на член 36 став 1 точка 10  и член 64 став 3 од Законот за локална 
самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), Советот на Општина Свети Николе, на 
седницата одржана на ден 23.03.2010година донесе 
 
 

О Д  Л  У  К  А 
за набавка на градежна машина ровокопач и даска за чистење на снег 

 
Член 1 

Советот на Општина Свети Николе дава согласност за набавка  градежна 
машина-ровокопач и даска за чистење на снег која ќе се користи за потребите на 
општината и јавните претпријатија што се основани од општината. 
 

Член 2 
За набавка на градежната машина, опишана во член 1 од оваа Одлука, се 

одобруваат средства од буџетот на Општина Свети Николе во износ од 4.500.000,00 
(четири милиони и петстотини илјади денари). 
 

Член 3 
 

Набавката да се изврши преку постапка за јавна набавка согласно со Законот за 
јавни набавки. 
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Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на објавување во” Службен гласник на 
Општина Свети Николе”. 
 
 
Бр.0701 - 323         Претседател, 
23.03. 2010 година                          на Совет на Општина Свети Николе 
Свети Николе                Васко Пашовски с.р. 
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